Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.....................................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

……………………………………………
(miejscowość, data)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zabezpieczenia okien
witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien
zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych z elewacji zachodniej
gotyckiej Bazyliki pw. św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki w Nysie w ramach projektu pn.:
„Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia
walorów turystycznych i kulturowych ” oświadczam(y), co następuje:
1. Oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji ani że w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację majątku ani że sąd nie zarządził likwidacji majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz.
978 z póżn. zm.).
2. Oświadczam, że w stosunku do mnie nie ogłoszono upadłości - nie dotyczy sytuacji, gdy
po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.).
3. Oświadczam, że nie naruszyłem obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (nie dotyczy sytuacji dokonania płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia z właściwymi organami
w sprawie spłaty tych należności).
4. Oświadczam że w stosunku do mnie nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego
mnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku
i nie orzeczono w stosunku do mnie kary aresztu, ograniczenia wolności lub kary grzywny
nie niższej niż 3.000 złotych
5. Oświadczam że w stosunku do mnie nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
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lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym i nie wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie
niższą niż 3.000 złotych.
6. Oświadczam, że nie naruszyłem poważnie w sposób zawiniony obowiązków zawodowych,
w tym w szczególności nie doszło do sytuacji, że wykonałem lub nienależycie wykonałem
zamówienie w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa – jeżeli nie upłynęły
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia liczone do daty składania
ofert.

.........................................................................
.........................................................................
(podpis(y) osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)*

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
* podpis złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony z imienną pieczątką
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska

